
Tiếng Việt（ベトナム語）  ＜Lịch trình về các khóa học Tiếng Nhật dành cho người nước ngoài năm 2020  令和 2年度 外国人のための日本語講座スケジュール＞ 

Lớp học tiếng Nhật được các tình nguyện viên tổ chức tại 15 địa điểm trên toàn tỉnh. Nhất định hãy tham gia cùng chúng tôi nhé.           

                                      

 

Khu vực Ngày giờ Địa chỉ Học phí 
Trình độ・ 

Hình thức 
Đơn vị tổ chức・Thông tin liên hệ 

Shimonoseki 

Kỳ mùa xuân: 20/4～13/7 Kỳ mùa thu: 7/9～7/12 

Kỳ mùa đông: 18/1/2021～8/3/2021 

Thứ 2 (Trừ các ngày nghỉ lễ) 18:00～20:00 

Phòng hội nghị tầng 8 Kaikyo Messe 

(Số 3-3-1 phố Buzenda thành phố Shimonoseki) 

1,500JPY/Kỳ 

※Kỳ mùa đông 

1,000JPY 

Sơ～Trung cấp Nhóm dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài 

khu vực Shimonoseki 

083-254-1669 (Shinmura) Lớp 

Ube 

Kỳ mùa xuân: 15/4～15/7 Kỳ mùa thu: 30/9～16/12 

Kỳ mùa đông: 13/1/2021～17/3/2021 

Thứ 4 (Trừ các ngày nghỉ lễ) 19:00～21:00 

Phòng hội nghị tầng 2 - Hội quán Hội công nghiệp Tokiwa 

※Trước mặt Khoa công nghiệp - Đại học Yamaguchi 

(Số 1-10-8 Higashi Kajigaeshi thành phố Ube) 

Miễn phí 

Sơ cấp 
Câu lạc bộ tiếng Nhật Ube 

0836-33-0822 (Kodera) 
Lớp 

Thứ 6 hàng tuần 19:00～21:00 

Thứ 7 hàng tuần 10:00～12:00 

Trung tâm lao động thanh thiếu niên thành phố Ube 

(Số 1-12-1 phố Matsuyama thành phố Ube) 
Miễn phí 

Sơ～Cao cấp Nhóm Konnichiwa 

catsnagayama@hotmail.com (Nagayama） Nhóm nhỏ 

Yamaguchi 

Kỳ mùa xuân: 18/4～11/7 Kỳ mùa thu: 26/9～12/12 

Kỳ mùa đông: 9/1/2021～20/3/2021 

Thứ 7 15:00～17:00 / 12:30～14:30 

Hội quán giao lưu quốc tế - Đại học Yamaguchi 

※Trong khuôn viên đại học Yamaguchi 

(Số 1677-1 Yoshida thành phố Yamaguchi) 

500JPY/Kỳ 

Sơ cấp Câu lạc bộ tiếng Nhật Yamaguchi 

083-925-2969 (Fukiya) Lớp 

(Về cơ bản) Thứ 5 hàng tuần 10:00～12:00 

Saporante - Trung tâm hỗ trợ hoạt động thị dân thành 

phố Yamaguchi 

(Tầng 1 số 2-3-6 Dojoumonzen thành phố Yamaguchi) 

Phí copy 

Sơ cấp 
Câu lạc bộ tiếng Nhật Yamaguchi 

083-901-1166 (Saporante) Nhóm nhỏ 

Thứ 7 hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ lễ) 10:00～12:00 

Khu giao lưu - Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh 

Yamaguchi 

(Tầng 3 số 1-7 phố Mizunoue thành phố Yamaguchi) 

200JPY/Lần 

Sơ cấp Câu lạc bộ tiếng Nhật Yamaguchi 

083-925-7353 (Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh 

Yamaguchi) Nhóm nhỏ 

Hagi 

Kỳ mùa xuân: 8/4～8/7 Kỳ mùa thu: 9/9～25/11 

Kỳ mùa đông: 13/1/2021～17/3/2021 

Thứ 4 19:00～21:00 

Nhà văn hóa thành phố Hagi 

※Bên cạnh Ủy ban nhân dân thành phố Hagi 

(Số 495-4 Emukai thành phố Hagi) 

1,000JPY/Kỳ 

Sơ cấp Câu lạc bộ tiếng Nhật Hagi 

090-7778-5759 (Nakashima) Lớp 

Hofu 

Kỳ mùa xuân: 12/5～28/7 Kỳ mùa thu: 1/9～1/12 

Kỳ mùa đông: Từ 19/1/2021～ 

Thứ 3 19:00～21:00 

Hội quán văn hóa phúc lợi thành phố Hofu 

(Số 1-9-2 phố Midori thành phố Hofu) 
500JPY/Tháng 

Sơ cấp Hội giao lưu văn hóa tiếng Nhật Hofu  

090-9062-3604 (Fujimoto) 
Lớp 

Iwakuni 

Kỳ mùa xuân: 14/4～7/7 Kỳ mùa thu: 1/9～8/12  

Thứ 3 19:00～21:00 

Hội quán phúc lợi thành phố Iwakuni 

(Số 7-1-2 phố Marifu thành phố Iwakuni) 
1,000JPY/Kỳ 

Sơ cấp Lớp học tiếng Nhật Iwakuni 

090-1153-9106 (Matsumura) Lớp 

Thứ 4 hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ lễ) 13:30～15:00 
Hội quán phúc lợi thành phố Iwakuni 

(Số 7-1-2 phố Marifu thành phố Iwakuni) 
500JPY/Năm 

Sơ～Trung cấp Nhóm Nijinokai lớp học tiếng Nhật Iwakuni 

090-6844-6351 (Araki) Nhóm nhỏ 

Thứ 5 hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ lễ) 19:00～20:30 
Hội quán phúc lợi thành phố Iwakuni 

(Số 7-1-2 phố Marifu thành phố Iwakuni) 
200JPY/ Tháng 

Sơ～Cao cấp Nhóm Nijinokai lớp học tiếng Nhật Iwakuni 

090-6407-1345 (Kanemoto) Nhóm nhỏ 

Nagato 

Thứ 2 hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ lễ) 17:30～18:30 

lớp học cho trẻ em / 19:00~20:00 lớp học cho người lớn 

Thứ 7 hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ lễ) 15:00～16:00 

Nhà văn hóa trung tâm thành phố Nagato 

(Số1326-6 Higasi Fukawa thành phố Nagato) 
500JPY/ Tháng 

Sơ～Trung cấp 
Câu lạc bộ tiếng Nhật Nagato  

080-2145-3440 (Ueda) Nhóm nhỏ 

Shunan 

Kỳ mùa xuân: 16/4～2/7  Kỳ mùa thu: 17/9～3/12 

Thứ 5 19:00～21:00 

Trung tâm bảo hiểm Tokuyama thành phố Shunan 

(Số 1-1 phố Kodama thành phố Shunan) 
1,500JPY/Kỳ 

Sơ cấp Câu lạc bộ tiếng Nhật Shunan 

083-973-0420 (Ishii) Lớp 

Chủ nhật hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ lễ) 10:00～11:30 

※ Lớp học dưới hình thức nói chuyện 

Phòng giao lưu - Trung tâm giao lưu Civic thành phố 

Shunan 

(Tầng 2 số 1-1 phố Kisan thành phố Shunan) 

200JPY/Lần 
Từ sơ cấp trở lên Câu lạc bộ tiếng Nhật Shunan 

090-2009-7336 (Asada) 
Nhóm nhỏ 

Sanyoonoda Thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ lễ) 19:00～20:30 
Nhà văn hóa Takachiho 

(Số 3-11-11 Hinode thành phố Sanyoonoda) 
Miễn phí 

Sơ～Trung cấp Hội giáo viên lớp học tiếng Nhật Onoda 

080-6322-6299 (Shibasaki) Nhóm nhỏ 

● Mọi thắc mắc xin liên hệ tới ● 

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Yamaguchi   

公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

 山口県国際交流協会
やまぐちけんこくさいこうりゅうきょうかい

 

Mã bưu điện: 753-0082  

Tầng 3 số 1-7 phố Mizunoue thành phố Yamaguchi   

TEL：083-925-7353 

FAX：083-920-4144 

Email：yiea.info@yiea.or.jp 

URL: https://yiea.or.jp/ 

 

＜Gửi đến các bạn muốn tham gia lớp học tiếng 

Nhật＞ 

※Nếu bạn muốn học tiếng Nhật, không cần phải đăng 

ký trước. Hãy trực tiếp tới địa điểm muốn học và 

làm thủ tục tại đó.   

※Lịch trình của các khóa tiếng Nhật có thể thay đổi. 

  Nghỉ lễ, nghỉ Tết (đầu năm cuối năm), nghỉ Obon 

(trung tuần tháng 8) … sẽ không học. 

Chi tiết cụ thể về lớp học hãy liên hệ trực tiếp với 

từng lớp học.  

 

＜Tờ rơi＞  

Chúng tôi có chuẩn bị tờ rơi các ngôn ngữ sau: Tiếng 

Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Việt, Tiếng Hàn, 

Tiếng Tây Ban Nha. 

Các bạn cũng có thể download tờ rơi này từ trang web 

của Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Yamaguchi. 

mailto:catsnagayama@hotmail.com

